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Saunahatte!
Vi minder alle vore medlemmer om, at vi stadig har
saunahatte med Saunaselskabets logo til salg til
medlemspris kr. 100,- (normalpris kr. 129,-).
Disse filthatte beskytter varmeregulerings centret, håret og
ørekanterne, og gør det lettere at sidde i længere tid i
saunaen og du kan undgå forbrændinger på ørekanterne,
hvis en dårligt uddannet gusmester laver for varm gus.
Bestil på: info@saunaselskab.dk

Nyt fra bestyrelsen!
Vi har fået firma Mobile Pay på nr. 88426, og ja, det er
rigtigt nok, at der kun er 5 cifre! Så nu kan du endnu
nemmere betale kontingent.
Vores hjemmeside har længe trængt til fornyelse, så nu har vi fået ny hostmaster og vi er i
gang med at bygge den nye op, så alt det I kendte fra den gamle kommer langsomt men

sikkert ind på hjemmesiden igen, og
der kommer nyt til. Siden med vores
mobile saunaer er færdig og
indmeldelses siden er færdig. Husk at
skrive fødselsdato (ikke CPR nr.!) på
indmeldelses formularen!
Vi har igen holdt et succesrigt
gusmesterkursus hos Espergærde
Badelaug med 5 kursister, der alle
bestod med glans.
De nye gusmestre er:
Henrik Helweg-Larsen
Nikolai Steenstrup
Mikkel Toksværd
Katja Lindberg
Carlos Pardo
Hermed har Saunaselskabet uddannet over 100 gusmestre siden starten på disse kurser i
2014.

Generalforsamling 2018!
Hermed indkaldes til generalforsamling fredag d. 23. marts kl. 19.00 i kantinen øverst oppe i
Frederiksberg Svømmehals bygning, Helgesvej 29, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.
1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning.
3: Det reviderede regnskab forelagt af kassereren.
4: Fastsættelse af kontingent (Bestyrelsens forslag: Uændret!)
5: Indkomne forslag. (Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 2 uger før!)
6: Valg af formand.
7: Valg af kasserer.
8: Valg af 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
9: Valg af 1 revisor. og 1 revisorsuppleant.
10: Eventuelt.

§ 5 A Valg af bestyrelse
1: Til bestyrelsen vælger den ordinære generalforsamling blandt medlemmerne, formand, kasserer
og 3 til 5 bestyrelsesmedlemmer.
2: Formanden vælges i lige år.
3: Kassereren vælges i ulige år.
Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.
4: Bestyrelsesmedlemmer vælges hvert år.

§ 5 B Valg af revisor
1: Revisorer vælges for 2 år ad gangen (lige årstal).
2: Revisorsuppleanten vælges hvert år.
På valg er:
Formand: Michael Besnier Jensen, som modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlemmerne: Kim P. Pedersen (sekretær), Lay Pang Ong (næstformand) og
Liselotte Persson og Finn Gullev som alle modtager genvalg.
Der er således plads til yderligere 1-2 bestyrelsesmedlemmer!
Revisor: Bjarne Elmstrøm, som modtager genvalg.
Revisorsuppleant: Vakant.
Udpeget af bestyrelsen er webmaster Kim P. Petersen og Jann Kuusisaari.
Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

1. Forslag om ændring af § 2: Der tilføjes et ekstra punkt i formålene: at medvirke til at
arrangere Danmarksmesterskaber i saunagus i samarbejde med udvalgte badeanlæg,
herunder også evt. kvalificering af gusmestre til NM/EM/VM. (Begrundelse: Letter optagelse
i DGI med mulighed for økonomisk hjælp, juridisk hjælp og udbydelse af gusmesterkurser
igennem denne paraply organisation.)
2. I § 3 tilføjes ”foreninger” imellem ”Firmaer” og ”institutioner”. (Begrundelse: Vi har allerede
flere foreninger som medlemmer!)
3. I § 4 fjernes ”Firmaer og”, samt ”støttemedlemmer” ændres til ”Støttemedlemmer”.
(Begrundelse: I § 3 sammenfattes alle de kategorier af medlemmer, der er nævnt til
”støttemedlemmer”, så ordet ”Firmaer” er derfor overflødigt – en rent praktisk og sproglig
rettelse!).
OBS: I henhold til vedtægternes § 10, stk. 2 skal kontingentet for indeværende år indbetales
inden 1. marts.
Kun medlemmer, der har betalt rettidigt kontingent har stemmeret og valgbarhed på
generalforsamlingen.

Saunaevent 2018!
Som bekendt er vi medarrangør af Saunaevent 2018 (og har været det lige siden starten i
2015). Se mere på: http://saunaevent.dk/wp/ og
https://www.facebook.com/events/160164161271877/
Vi deltager med et par bestyrelses medlemmer, men kan godt bruge flere frivillige til at
hjælpe med opstilling af teltsaunaer, mobilsaunaen ”Birkely” samt fyring i saunaovnene samt
nedtagning om søndagen.
Hver frivillig kan nøjes med 4 timers indsats og kan før eller efter eventen deltage ganske
gratis og få udleveret billetter til forplejning.
Der plejer at være en fantastisk stemning på disse eventer. Indtil 1. marts er det muligt at
købe billetter til en reduceret pris på https://www.place2book.com/da/25174/list/EM6417 .
Du kan melde dig på: Frivillig@saunaevent.dk gør det hellere med det samme, inden du
glemmer det!

Saunagus DM 2018!
Det er gået helt forrygende med salget af gusbilletter til DM, de blev totalt udsolgt på under 2
uger!
Også gusmestrene har tilmeldt sig således at vi fik 14 tilmeldinger til 10 pladser i show gus,
så vi er for første gang i Saunagus DM’s historie siden 2005, kommet ud i at skulle
arrangere en udtagelses konkurrence med 12 gusmestre, der skal konkurrere om 8 pladser!
Det sker Palmesøndag d. 25. marts 2018 kl. 09.00 til ca. 17.00, så hold øje med Saunagus
DM’s hjemmeside og Facebook side, da Glostrup Svømmehal lige skal have tid til at tilbyde
billetterne i deres eget online booking system. Vi lægger et link frem så snart det er klart. Og
husk! Der er kun 28 pladser til hver af de op til 12 gus (+ en opvisningsgus udført af et team
fra svømmehallen).

Kontingent 2018!
Så er det sidste chance for at betale kontingent for 2018, alle i restance d. 1. marts bliver
automatisk slettet, og vil så ikke modtage Sauna-Posten længere!
Gør det med det samme, så glemmer du det ikke! Nogle af Jer har allerede betalt for 2018,
det kan I se øverst i faktaboksen under: ”Medlemsstatus”.
Kontingentet andrager den formidable sum af kr. 150,- for personlige medlemmer og kr.
700,- for firmamedlemmer/foreningsmedlemmer. Husstands medlemmer er stadig gratis!
Du skal overføre beløbet til konto nr. 1551-3719292445 eller Mobile Pay nr. 88426 hellere
før end senere! Kassereren har sendt faktura ud til de firma/forenings medlemmer, der har
behov for det.

Husk at skrive navn og eller medlems nr. i tekstfeltet, ikke f. eks. ”kontingent 2018” eller
”overførsel”, det letter registreringen! Du behøver ikke at skrive noget ved brug af Mobile
Pay, medmindre du betaler for en anden eller bruger en andens tlf.

Saunarejse 2018?!
Vi har udvidet rejseudvalget så det nu består af: Liselotte Persson, Kim P. Petersen som
begge er bestyrelsesmedlemmer samt Michael Weber, som er meget (sauna)rejsevant. Da
nogle få fra bestyrelsen og rejseudvalget alligevel skal til den internationale saunakongress,
så der kan blive en mulighed for at koble sig på! Send en en mail til Liselotte
(kyllevonrosini@hotmail.com), hvis du er interesseret!
Til den ordinære årlige saunarejse har vi følgende forslag:
En tur til Sydpolen og Tjekkiet (Ikke Antarktis;o) med bl. a. et besøg i Palac Saturna i Celadz
i nærheden af Katowice. En tur til Sydtyrol/Østrig/Schweiz med bl. a. et besøg hos Bergila,
der producerer æteriske olier helt fra bunden. Eller måske en discount tur til de største Jyske
saunaer så som Skallerup Seaside Resort, Nørresundby Svømmeland, Bjerringbro
Idrætspark, Lalandia Billund, Svømmestadion Danmark i Esbjerg og Enjoy Resorts Marina
Fiskenæs i Gråsten?
Eller måske har du et godt forslag, så skriv til Liselotte! Skriv også hvilen af de nævnte
muligheder ovenfor du foretrækker. Rejsetidspunktet kunne være i maj, juni eller
august/september.

Nye medlemmer
Som en medlems service byder vi hermed velkommen til de medlemmer, der har meldt sig
ind siden sidste ”Sauna-Posten”.
Katja Lindberg/ Carlos Pardo
Else Christensen
Grith Rugaard
Jesper Andersen
Marianne Møbius
Mikkel Toksværd
Niels-Christian Madsen
Nikolai Steenstrup
Bo Nautrup

Kbh. N
Nakskov
Espergærde
Nakskov
Ringsted
Tikøb
Nakskov
Espergærde
Hvidovre

Vi håber I vil få glæde af Jeres medlemskab i forhåbentlig mange år fremover.
Det Danske Saunaselskab har som formål at udbrede kendskabet til finsk saunakultur og værne om
de traditionelle saunaskikke. Desuden er det selskabets opgave at fremhæve saunabadningens
generelle betydning for et sundt liv og livsstil.
Evt. donationer modtages gerne på konto nr. 1551-3719292445, tilmeldingsblanket findes på
hjemmesiden, og husk, at indmeldelser efter 1. november gælder for hele det næste år, og giver
stemmeret på generalforsamlingen i marts. NB: Ny betalingsmulighed med Mobile Pay nr. 88426
Det Danske Saunaselskab, c/o Finlands-Kulturinstitut
Sankt Annæ Plads 24 A, Gården 3. sal · 1250 København K
detdanskesaunaselskab@gmail.com · www.saunaselskab.dk

